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v okamžiku, kdy píši tento úvodník, žijeme nadějí, že náš trh v oblasti obnovitelných 
zdrojů bude pokračovat i v příštích letech. Naše podnikání se opírá o energetickou 
legislativu, která prochází vývojem, někdy i velmi bouřlivým. Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky v tomto období projednává zásadní novelu energetické-
ho zákona.

Stávající energetický zákon č. 458/2000 Sb. je samozřejmě poplatný době, ve které 
vznikal. Energetika prochází vývojovou spirálou a my se nyní nacházíme na kři-
žovatce, zda podporovat obnovitelné zdroje, či nikoliv. Věříme, že se naplní naše 
očekávání a státní podpora bude prodloužena. Neoficiální zprávy hovoří o možnosti 
prodloužení až do roku 2017 – k vydanému územnímu rozhodnutí, které bylo 
vydáno nejpozději v roce 2011, se připočte šest let na realizaci. A dokonce by  státní 
podpora mohla být prodloužena až do roku 2019, kdy se zmíněných šest let připočí-
tává k Ministerstvem průmyslu a obchodu vydané autorizaci s nejzazším datem 
z roku 2013. Tím by pro nás zůstal otevřen velmi atraktivní trh, jehož hodnota se dá 
odhadnout na desítky miliard korun. Navíc bychom měli i jakousi jistotu časového 
prostoru k tomu, abychom uspěli s nabídkou našich produktů a řešení Siemens. 
Již teď jsme na to připraveni. 

Ing. Aleš Tomec
ředitel divize Wind Power and Renewables
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Letem světem Siemens

Siemens koupil energetickou 
divizi Rolls-Royce

Vítězné práce vybírají poroty složené 
z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum 
českých technických a přírodovědných 
vysokých škol a předních zástupců 
Akademie věd České republiky. Letos 
bylo přihlášeno 109 vysoce kvalitních 
diplomových a dizertačních prací.

Cenu za NEjLEpŠí VýSLEdEK záKLAd-
NíhO VýzKuMu získal kolektiv autorů 
pod vedením profesora Šimandla  
ze Západočeské univerzity.

V kategorii NEjLEpŠí VýSLEdEK VýVO-
jE/INOVAcE zvítězil kolektiv autorů  
pod vedením Zbyňka Prokopa z Masary-
kovy univerzity v Brně.

Cena za NEjLEpŠí dIpLOMOVOu prácI 
byla udělena Janu Královi pod vedením 
Michala Kubíčka a Davida Bělohrada z VUT 
v Brně, cena za NEjLEpŠí dIzErTAČNí 
prácI Lucii Augustovičové pod vedením 
Pavla Soldána z UK v Praze a v kategorii NEj-
LEpŠí dIpLOMOVá/dIzErTAČNí prácE 
VE SpOLuprácI SE SpOLEČNOSTí 
SIEMENS získal cenu Adam Gassmann pod 
vedením Michala Dordy z VŠB-TU v Ostravě.

Novinkou v letošním ročníku je ocenění pro 
NEjLEpŠí AbSOLVENTSKOu prácI, jejíž 
autorkou je žena. Cenu si odnesly dvě autor-
ky – Naděje Havlíčková z Fakulty elektrotech-
nické na ČVUT za diplomovou práci a Lucie 
Augustovičová z Matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy za dizertační práci. 
V letošním ročníku byl v kategorii 
NEjLEpŠí pEdAgOgIcKý prAcOVNíK 
oceněn prof. MUDr. Stanislav Štípek, 
DrSc., z 1. lékařské fakulty UK v Praze. 
Za svou 50letou pedagogickou praxi 
získal profesor Štípek pověst oblíbeného 
učitele, jeho jméno je navíc nerozlučně 
spjato s počátky e-learningu ve výuce 
medicíny.

Tradiční soutěž nejlepších mladých 
mozků organizuje český Siemens ve spo-
lupráci s předními českými univerzitami 
a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy a minist-
ra průmyslu a obchodu. 

za značkou rolls-royce se neskrývají pouze 
luxusní automobily nebo letecké motory. 
V prosinci loňského roku Siemens dokončil 
akvizici rolls-royce divize pro výrobu turbín 
a kompresorů. Část aktiv britské strojírenské 
společnosti stála přibližně 950 milionů eur.

Vedle kompresorů Siemens akvizicí rozšířil své 
portfolio o malé a střední aeroderivátní plynové 
turbíny s výkonem do 66 megawattů, což umožní 

firmě posílit pozice v neustále rostoucí oblasti 
decentralizované výroby elektřiny a také na poli 
ropného a plynárenského průmyslu. 

V rámci transakce bude mít Siemens nadto exklu-
zivní přístup do Rolls-Royce vývoje aeroderivátních 
plynových turbín o výkonu 4 až 85 megawattů, 
ale také k přednostním technologickým dodávkám 
a inženýrským službám. Toto strategické partner-
ství je uzavřeno na dobu 25 let. 

Werner von 
Siemens by 
byl potěšen

Autoři prací, které zvítězily v sedmnáctém ročníku Ceny Wernera von Siemense,  
a  prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., z 1. lékařské fakulty UK v Praze, který byl 
v soutěži oceněn jako Nejlepší pedagogický pracovník.

Talentovaní studenti, nadějní mladí 
vědci i vysokoškolští pedagogové 
z významných technických 
a přírodovědných univerzit 
i akademických institucí z celé České 
republiky získali již posedmnácté 
ceny Wernera von Siemense. za svou 
práci obdrželi také finanční odměny – 
v součtu to bylo 1,2 milionu korun.
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Když na silnice vyjely první elektromobily, byla to velká sláva a někteří nadšenci prorokovali „benziňákům“ a „nafťákům“ 
rychlý konec. jenže… brzy se ukázalo, že to nepůjde tak rychle. V tuto chvíli stojí výraznějšímu rozvoji elektromobility 
v cestě nejen vysoká pořizovací cena těchto vozů, ale také malá kapacita baterií spojená s nedostatečnou dojezdovou 
vzdáleností, nízký počet nabíjecích stanic i omezená nabídka elektromobilů. A nejen v České republice.

Propagátoři elektromobility ale věří,  
že bude líp. Existují studie, které hovoří 
o tom, že po roce 2030 budou v Evrop-
ské unii jezdit řádově stovky tisíc vozů. 
Na českých silnicích se jich v této době 
pohybuje zhruba 350, podle odhadů by 
jich ale do konce roku 2015 měl být při-
bližně dvojnásobek. A stejným tempem 
roste počet elektromobilů i ve světě – 
jejich počet se každý rok zdvojnásobuje. 
Celosvětově jich lidé v roce 2014 využí-
vali více než 400 tisíc, takže v roce 2016 
by jich globálně měl být nejméně milion. 
Z evropských zemí jezdí nejvíce elektro-

mobilů v Německu, Nizozemí a Norsku. 
Ale zpět do České republiky. Pokud má 
být u nás elektromobilita smyslupl-
ná, musí podél silnic vyrůst nespočet 
(rychlo)nabíjecích stanic, a to tak, aby 
je dělilo maximálně padesát až šedesát 
kilometrů. Dnes je jich na celém našem 
území osmdesát. 

Elektromobily v Čr v roce 2014
Podle Svazu dovozců automobilů bylo 
během dvanácti měsíců roku 2014  
v ČR zaregistrováno 197 osobních 
a 5 užitných elektromobilů. 

Letem světem Siemens

Elektromobilita po česku

plzeň – Evropské město kultury 2015 nabízí 
milovníkům dramatického umění zbrusu novou 
divadelní budovu v jízdecké ulici. jsou v ní dva sály 
nabité špičkovou divadelní a scénickou technikou. 
O komfort a bezpečnost diváků i hospodárný chod 
celého divadelního komplexu se pak stará systém 
desigo pX společnosti Siemens.

Systém pracuje v plně automatickém režimu a hlídá 
a řídí veškeré provozní technologie objektu. Zajišťuje 
příjemné klima, reguluje vytápění, vzduchotechniku či 
klimatizaci, ale také osvětlení a další technická zařízení. 
Desigo PX je velice sofistikovaný, obsahuje okolo 
1 600 datových bodů a vystačí si sám. Člověk do celého 
procesu vstupuje pouze, když je třeba řešit nějakou 
poruchu. Budova je také vybavena různými slaboprou-
dými elektronickými systémy – například požárním, 
zabezpečovacím nebo kamerovým.

Systém Desigo PX je „mozkem“ divadla

zdroj foto: Nové divadlo, plzeň 

počet elektromobilů  
na českých silnicích

350
2014

700*
2015

* odhad ke konci 2015
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Téma

Energie pro 
Českou republiku
Na sklonku loňského roku vláda přerušila projednávání Státní energetické koncepce. 
dokument, který určí směr české energetiky v příštích desetiletích, se na vládní stůl vrátil 
v polovině února. Sporným bodem je zejména zachování či prolomení těžebních limitů 
v Ústeckém kraji. Na politické scéně jsou slyšet zcela protichůdné názory – od plného 
zachování limitů (Andrej babiš) přes částečné prolomení (jan Mládek) až po zrušení 
(Miloš zeman). Tripartita se znovu vrátí k jednání v červenci, kdy bude mít k dispozici 
komplexní zprávu o dopadech jednotlivých možností. 

I když je prolomení limitů těžby uhlí horké 
téma, kvůli kterému se dokonce demonstruje, 
Státní energetická koncepce je neméně „žhavý“ 
dokument, a to i přesto, že vznikal v průběhu 
pěti let. Sice řeší budoucnost, ale důsledky jeho 
zdlouhavého schvalování dopadají na Českou 
republiku už teď. 

Státní energetická koncepce obsahuje šest 
základních variant dlouhodobého vývoje české 
energetiky do roku 2040. Nejpravděpodobnější 
vývoj je obsažen ve variantě nazvané optima-
lizovaný scénář, která mimo jiné předpokládá, 

že primárním energetickým zdrojem by se mělo 
stát jádro následované zemním plynem a ropou. 
Stát nechce variantu plynovou, tedy přechod 
primárně na plynové elektrárny, ani variantu, 
která sází na obnovitelné zdroje. 
 
Vláda hodlá naopak prosazovat využití jader-
ných a uhelných zdrojů. Nicméně v případě 
dostavby bloků v Temelíně a v Dukovanech 
stále chybí politické rozhodnutí, zda stát bude 
garantovat ekonomickou návratnost investice 
v řádu stovek miliard.

Co nás  
(zřejmě) 

čeká

V průběhu let 2033 až 2037 
zahájí provoz dva až tři jaderné 
bloky – Temelín a Dukovany

Po roce 2030 by se mělo jednat o výstavbu elek-
tráren IV. generace. Mezi ně patří i tzv. rychlé 
reaktory schopné štěpit uran 238 nebo široce 
rozšířené thorium. Vysokoteplotní reaktory zase 
umožňují další využití jaderné energie jako zdro-
je tepla pro průmyslové provozy a pro výrobu 
vodíku jako alternativního paliva pro motorová 
vozidla.

Do roku 2025 vláda zvolí lokalitu,  
kde vznikne trvalé úložiště použitého  
jaderného paliva

 „Dlouhodobé uložení“ v tomto případě představuje časový úsek 
srovnatelný s geologickými časovými obdobími v měřítku delším než 
10 tisíc let, spíše však 40 až 100 tisíc let. Při výběru lokality s vhodnými 
geologickými podmínkami by česká vláda kromě odborných analýz 
měla brát v úvahu také stanovisko dotčených obcí. 

2–3 jaderné bloky
zahájí v Čr provoz do roku 2037
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Téma

Uhelné kotle a elektrické 
přímotopy lidé nahradí 
například tepelnými čerpadly

Podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o energetické náročnosti budov 
mají být všechny nové budovy od roku 
2020 stavěny s „téměř nulovou“ spotřebou 
energie.   

Spotřeba tepelné energie na vytápění budov  
klesne do roku 2040 nejméně o 30 procent   

K izolačním materiálům budoucnosti patří tak zvané vakuové izolační 
panely, které mají skoro desetkrát lepší izolační vlastnost než běžné 
tepelně izolační materiály. Dalším hitem v této oblasti jsou aeroge-
ly – porézní materiály, jejichž póry mají rozměry v řádu jednotek 
nanometrů. V tak malých pórech se nemohou molekuly plynu volně 
pohybovat, a mají proto velmi malou tepelnou vodivost – menší, než 
je tepelná vodivost nehybného vzduchu.

I když bilance v ČR  
zůstane přebytková,  
export elektřiny v roce 
2025 klesne ze současných 
17 miliard kWh za rok na  
cca 6 miliard kWh

Česko – malá republika v srdci Evropy – 
svým ročním vývozem elektřiny na úrov-
ni 17 TWh poráží asijského tygra. Čína 
ročně vyváží jen 14 TWh…

Zásoby ropy a plynu by měly 
v budoucnu pokrýt 120 dnů 
dovozu, ty současné by republice 
vystačily na 100 dnů

Zajímají-li vás konkrétní čísla, na konci letošního 
srpna měla ČR uskladněno celkem 1,4 milionu 
tun ropy, 751 tisíc tun motorové nafty a 345 
tisíc tun automobilového benzinu. Pokud by byla 
země odstřihnuta od dodávek, vydržela by  
se zásobami asi 104 dnů.

120 dnů
budoucí stav zásob ropy a plynu v Čr

-30 %
pokles spotřeby tepla na vytápění budov do 2040

*vývoz energie (TWh)

+20 %
nárůst podílu čisté 
elektřiny v Čr 
do 2035

Čistá spotřeba elektřiny v ČR 
do roku 2035 vzroste o 20 %, 
tedy na 70 miliard kWh

Co se týče celosvětové poptávky 
po elektřině, Mezinárodní energetická 
agentura (IEA) varuje, že se do roku 
2040 zvýší o 37 % a že toto navýšení 
bude znamenat zásadní tlak 
na energetický systém.

*17
Česko *14

Čína
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rozhovor

protože nová Státní energetická kon-
cepce stále není schválena, zůstává 
v platnosti ta z roku 2004, která měla 
být nahrazena po pěti letech své exis-
tence. Máme tedy deset let zpoždění. 
jaké důsledky to může mít (či už má) 
pro Čr? 
Energetická koncepce je zadáním pro 
státní správu a důležitým signálem pro 
investory. V tom prvním představuje 
politickou shodu nad chováním státu 
v energetice a v tom druhém prvek snížení 
rizik při rozhodování investorů. To, že není 
aktualizovaná koncepce, tedy znamená, 
že některé kroky jsou odkládány na straně 
státu i investorů, nad jinými, které není 
možné odložit, se hledá politická shoda 
pro každý konkrétní případ a investoři 
nemají představu o budoucích krocích 
vlády. Život jde samozřejmě dál, a navíc 
klíčové prvky prostředí v energetice jsou 
dány světovou politikou, světovými trhy 
a také děním v EU a velkých evropských 
zemích. Přesto chybějící koncepce způ-
sobuje minimálně menší efektivnost při 
transformaci energetiky, která v současné 
době probíhá.

zdá se, že nejzásadnější otázkou 
současnosti v tomto směru je, zda má 
smysl investovat do jaderné energeti-
ky. Stejně jako ministr jan Mládek jste 
zastáncem názoru, že ano. jaké jsou 
hlavní důvody?
Já bych neřekl, že je tou zcela nejzásad-
nější. Je jednou ze zásadních otázek spolu 
s rozvojem decentralizovaných zdrojů 
a sítí, reformou tarifního systému, bezpeč-
ností dodávek plynu a integrací trhů. Ne-

mluvě o prolomení limitů těžby hnědého 
uhlí. Ale je určitě otázkou nejdiskutovaněj-
ší a politicky nejcitlivější. Důvody jsou zřej-
mé. Se znalostí potenciálu obnovitelných 
zdrojů v České republice a při objemech 
budoucí těžby domácího uhlí je jasné, že 
jedinými zdroji, které jsou spolu s obnovi-
telnými zdroji schopné dlouhodobě pokrýt 
potřeby naší země, jsou jádro nebo zemní 
plyn. A jádro vychází výhodněji z hledis-
ka energetické bezpečnosti i nákladové 
stability a výhodnosti. Pokud máme snížit 
emise CO

2
 podle přijaté dlouhodobé 

strategie EU, pak v klimatických a hospo-
dářských podmínkách České republiky je 
to splnitelné nejvhodnějším způsobem 
právě za pomoci jádra. Další rozvoj obno-
vitelných zdrojů je samozřejmě faktem, 
bez ohledu na rozvoj jádra, nebo příklon 
k dováženému zemnímu plynu.

Sporným bodem jsou vládní garance 
na stavbu jaderných bloků. Investorům 
se nechce do rizika, ale případná státní 
podpora v konečném důsledku dopadne 
na spotřebitele, což také není ideální.
Čistě z pohledu dnešních cen elektřiny  
se nevyplatí investovat do žádného zdroje. 
Je však zřejmé, že ceny elektřiny jak v dů-
sledku odstavení řady zastaralých kapacit, 
tak  jasných dekarbonizačních kroků EU 
do roku 2020 výrazně vzrostou a budou 
růst až do poloviny další dekády (pokud 
nedojde k zavedení plateb za kapacitu, ale 
to je jen jiná složka ceny). Je tedy nezbyt-
ný dlouhodobý výhled na ceny elektřiny 
a na návratnost dnešních investic. A k tomu 
garance, že stát zásadním způsobem ne-
změní pravidla během hry po první třetině 

či dříve. Pokud dojde k plnému obnovení 
fungování trhu s elektřinou a odstranění 
dotací, pak jsem přesvědčen, že jádro 
bude dodávat energii za tržní ceny bez 
dotací a zákazníci nezaplatí nic navíc. Cena 
garancí bude dána implicitní kapacitní 
složkou v ceně elektřiny, která na dnešním 
trhu kvůli tržním distorzím chybí. Pokud 
dojde ke změně tržního modelu ener-
getiky a k zavedení kapacitních plateb, 
pak ji zákazníci zaplatí explicitně v ceně 
za kapacitu. Problém je v tom, že nevíme, 
kdy dojde k vyjasnění dalšího směru a jak 
stabilní nový tržní model bude, případně 
kdy dojde díky politickým rozhodnutím 
k jeho další reformě. Investoři tedy chtějí 
pojistku proti nepředvídatelným změnám 
tržního modelu a legislativy. Pokud se bude 
stát chovat racionálně a dojde ke stabilizaci 
tržního modelu, nemusí dnešní garance 
znamenat pro zákazníky žádné zvýšení 
plateb, ke kterému by bez garancí nedošlo. 
Tak je tento model garancí, označovaný 
jako CfD, konstruován. 

Řekněme, že by došlo k prolomení 
limitů pro těžbu uhlí, na jak dlouho by 
nám v tom případě stačily jeho zásoby 
dostupné na území Čr? 
Na lomu ČSA v případě plného prolo-
mení limitů těžby a zbourání dvou obcí 
jsou těžitelné zásoby přibližně na úrovni 
250–280 milionů tun uhlí. To představuje 
zhruba 450 TWh elektřiny, neboli o něco 
méně než výrobu elektřiny z jednoho 
bloku jaderné elektrárny po dobu její 
šedesátileté životnosti. Těžba samotná 
by trvala zhruba 50 až 70 let. Na lomu 
ČSA však existují ještě dodatečné zásoby, 

Energetický mix 
je dosažitelný, 
budeme-li chtít 

Nová Státní energetická koncepce pro 
Českou republiku, to je v současnosti velmi 
aktuální téma. Kdekdo na její schválení čeká 
jako na smilování, a tak vás asi potěší úplný 
závěr rozhovoru s Ing. pavlem Šolcem, 
náměstkem ministra průmyslu a obchodu. 
Ale nepředbíhejme, kromě finálního dotazu jsme 
pavlu Šolcovi položili i řadu jiných. 
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rozhovor

které by teoreticky umožňovaly těžbu 
i za tento horizont, s těmito zásobami se 
však aktuálně nepočítá a jejich ověření 
by vyžadovalo dodatečný průzkum. 
Na dole Bílina by prolomení těžby přineslo 
okolo 100 milionů tun uhlí s o něco nižší 
výhřevností. Těžba by byla prodloužena 
o přibližně 15 až 25 let podle jejího aktu-
álního rozsahu.

jak bychom při plném využití těchto 
zásob obstáli z hlediska emisí uhlíku? 
Podle strategie EU směřující ke snížení 
emisí uhlíku o nejméně 85 % do roku 
2050 to znamená provoz uhlíkových 
technologií po tomto roce výhradně s od-
lučováním CO

2
 a jeho ukládáním. I uhlí 

lze tedy spalovat bezemisně. Vychází to 
ale velmi draho investičně i provozně 
a potíží může být i volba úložiště a pře-
prava milionů tun CO

2
 k uložení. Tyto 

otázky jsou teprve předmětem řešení. 
Vzhledem k tomu, že všechny současné 
uhelné zdroje s výjimkou nové elektrárny 
v Ledvicích dožijí před rokem 2050, by 
bylo využití dodatečného uhlí bezemis-
ním způsobem spojeno s vybudováním 
jedné či dvou nových uhelných elektráren 
s technologiemi CCS. A pak by to závazek 
snižování emisí nijak neovlivnilo.

Mezinárodní energetická agentura při 
OEcd předpokládá, že do roku 2040 
vzroste světová poptávka po ener-
gii o 37 %. Ve výhledu uvádí, že uhlí 
a ropa dosáhnou v té době ustálené 
úrovně, zatímco obnovitelné zdroje 
čeká velký rozvoj a do konce roku 
2040 by měly produkovat téměř polo-
vinu elektrické energie. promítá se to 
i do nové ASEK? 
Samozřejmě ano. ASEK předpokládá 
v horizontu následujících dvaceti pěti let 
zvýšení výroby z obnovitelných zdrojů 
na dvojnásobek dnešního stavu, v případě 
výroby elektřiny dokonce o něco vyšší. 
Tím bude ale prakticky využit energetický 
potenciál ČR bez zásadní změny v podobě 
naší krajiny. Další masivní rozvoj OZE by 
byl myslitelný pouze s dnes neznámými 
technologiemi nebo obětováním krajinné-
ho rázu. U většiny OZE bude vždy platit, 
že hustota toku energie je poměrně malá, 
takže je třeba velkých ploch. Výjimkou je 
vysokopotenciální geotermální energie, 
ke které ale ČR nemá vhodné geologické 
podmínky. Alespoň ne pro ekonomicky 
schůdné technologie.

Obnovitelné zdroje tedy v Čr nebu-
dou hrát tak zásadní úlohu jako jinde 
v zahraničí? 
Takovou jako v severním Německu či 
ve Středomoří nikoliv, neboť k tomu 

nemáme přírodní podmínky. Podíl OZE  
na spotřebě energie v České republice by 
měl dosáhnout asi pětadvaceti procent. 

podle vašeho názoru, který otiskl týde-
ník Ekonom, se hitem příštích desetiletí 
stanou solární panely na střechách 
budov, které si tam lidé budou monto-
vat, aniž by jejich počínání podpořila 
jakákoli dotace. zatím toto řešení 
vzhledem k jeho ceně a problematické 
návratnosti lidé v Čr příliš nevyužívají. 
proč by v budoucnu měli? 
Za prvé proto, že ceny těchto technologií 
budou dále klesat a jejich efektivnost 
naopak postupně stoupat, takže prosté 
výrobní náklady na jednotku elektřiny 
se stanou plně konkurenceschopnými. 
Za druhé proto, že tyto zdroje budou 
integrovány do lokálních energetic-
kých „subsystémů“ v pasivních domech 
a „chytrých domácnostech“, ve kterých 
budou mít svoje místo a efektivitu právě 
ve vazbě na objem a strukturu lokální 
spotřeby. Za třetí proto, že pro řadu 
občanů budou znamenat pocit větší 
nezávislosti, a tedy emocionální důvody. 
A za čtvrté proto, že administrativa spoje-
ná s připojením takovýchto zdrojů klesne 
téměř na nulu.

Když člověk, který má na domě solární 
panel a přebytečnou energii dodává 
do sítě, přijde o práci, nemá podle 
dnešní legislativy nárok na podporu 
v nezaměstnanosti. co tomu říkáte? 
Pokud vyrábí elektřinu za účelem jejího 
prodeje, pak podobně jako u jiných 
výrobků jde o podnikání, je-li systematic-
ké a přesahuje-li určité objemy. Problém 
je v tom, že i u osob, u kterých je jejich 
výroba elektřiny nižší než jejich vlast-
ní spotřeba, toto současná legislativa 
vyžaduje. Připravili jsme novelu zákona, 
která je nyní projednávána ve sněmovně, 
a která tento problém pro malé zdroje 
do 10 kW odstraní. Licence a živnostenský 
list již nadále nebudou potřeba. A prá-
vě existence živnosti je překážkou při 
sociálních dávkách. Celkem logicky, neboť 
kdo má příjem ze živnosti, je u něj nárok 
na sociální dávky sporný.

podle Štěpána chalupy, předsedy Ko-
mory obnovitelných zdrojů, je v ASEK 
opomenut nejlevnější zdroj zelené 
elektřiny, vítr. jaký důvod k tomu tvůr-
ce koncepce, tedy vlastně i vás, vedl? 
To je manipulativní a nepravdivý výrok. 
V ASEK počítáme zhruba se čtyř až pětiná-
sobkem dnešní kapacity větrných zdrojů. 
Z hlediska nárůstu jde o jeden z nejvý-
znamnějších nárůstů u OZE. Pan Chalupa 
se domnívá, že by bylo možné postavit 

více větrných elektráren, což by podle 
dostupných studií asi čistě technicky 
vzato možné bylo, ale problém je v tom, 
že ve většině lokalit narazí na problé-
my nepřijatelnosti. Takže onen čtyř až 
pětinásobek považujeme za realistický 
až mírně optimistický scénář. Stejně tak 
neplánujeme výstavbu desítek přečer-
pávacích elektráren, přestože technicky 
by to bylo možné – opět je k dispozici 
kvalitní studie – a moc by se nám hodily 
k vyrovnávání nepravidelných výkonů prá-
vě těch větrných a slunečných elektráren. 
Ale z důvodů ochrany životního prostředí 
a krajinného rázu jich většinu nikdy nikdo 
nepovolí.

jaký je podle vás zdravý zdrojový 
energetický mix pro Čr tak, aby byla 
do budoucna soběstačná a nezávislá 
na turbulencích ekonomiky a politiky 
okolních států? A může se vůbec něco 
takového podařit?  
Zdravý mix je diverzifikovaný, zahrnující 
všechny dostupné zdroje podle jejich cha-
rakteristik a samozřejmě s co nejnižšími 
náklady a současně zajištěním bezpečnos-
ti dodávek a ochrany životního prostředí. 
Tento energetický mix je dosažitelný, 
budeme-li chtít. A za podmínek, které 
definuje ASEK, je i kompatibilní se struk-
turou energetiky okolních států. Klíčová 
je samozřejmě otázka suverenity státu při 
volbě jádra, ale ta je zatím mimo diskusi, 
protože jádro i nadále zůstává ve zdrojo-
vém mixu poloviny členských států EU.  
A myslím, že tomu tak bude i nadále.

zdá se, je v mnoha ohledech složité 
předvídat budoucí vývoj. Svět je plný 
nečekaných událostí. Tam, kde byl 
ještě nedávno klid, eskaluje napětí, 
vznikají nové válečné konflikty. Tech-
nický pokrok překonává fantazii i těch 
největších snílků a globální oteplování 
nečekanou rychlostí mění klima na celé 
planetě. je vůbec možné v této situaci 
spolehlivě predikovat budoucí vývoj 
energetiky?
Na několik dekád určitě. Automobil je sice 
vybaven elektronikou a řídí se téměř sám, 
stále má ale čtyři kola, jezdí po silnici a je 
závislý na vnějších podmínkách. I energe-
tika bude přes významné změny, kterými 
prochází, mít stále spoustu stabilních 
prvků a charakteristik. Ani fyzikální záko-
ny nezměníme. Samozřejmě – energetika 
bude vypadat v mnoha ohledech jinak, 
ale je to předvídatelné…

A jedna predikce závěrem – kdy myslí-
te, že bude nová energetická koncepce 
pro Čr schválena? 
Věřím, že do konce tohoto čtvrtletí.
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Když vítr chytají tři 
fotbalová hřiště
Sílu větru využívá lidstvo odnepaměti. Větrné elektrárny, navzdory mnoha diskuzím, představují 
nejlevnější obnovitelný zdroj energie. Sází na ně i Německo, které má v plánu do roku 2050 pokrýt 
až 80 % své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů – největší podíl chce získávat z přímořských 
větrných parků.
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Doposud je v tomto ohledu rekordním 
dnem 12. prosinec 2014, kdy větrné 
elektrárny v Německu dodaly do sítě 
největší objem elektřiny. Za 24 hodin to 
bylo mimořádných 568 GWh ekologicky 
vyrobeného proudu. Denní spotřebu Ně-
mecka tak pokryly zhruba z 35 %. Špičky 
bylo dosaženo kolem 13:30, kdy větrné 
elektrárny dosahovaly výkonu kolem 
29 GW, což je také rekordní hodnota. 

gigant pro souš i pro moře 
Napříště už se do rekordních čísel 
promítne i výkon první 6MW větrné 

elektrárny Siemens v Německu. Nachází 
na severozápadě země, u vesnice Weh-
lens nedaleko Wilhelmshavenu. Větrná 
elektrárna, typ SWT-6.0-154, je zajíma-
vá svým výkonem i rozměry. Lopatky 
jejího rotoru mají neuvěřitelnou plochu 
18 600 m2, což jsou přibližně tři fotbalo-
vá hřiště. Průměr rotoru je 154 m. 

Wehlens leží pouhých několik kilometrů 
od moře, a v lokalitě tak vládnou větrné 
podmínky jako v přímořských větrných 
parcích. Vyrostly zde hned dvě 6MW 
větrné elektrárny Siemens, které jsou 
schopné vyrobit dostatečné množství 
energie pro přibližně 14 000 domác-
ností. Investorem projektu je Bioenergie 
Nord GmbH, Siemens bude elektrárny 
servisovat po dobu patnácti let.

Předností použité gondoly SWT-6.0 
je nízká hmotnost, přibližně 230 tun, 
gondolu je tedy možné přepravovat 
na nákladních vozidlech. 

Instalaci na souši i na moři rovněž 
usnadňuje nízká hmotnost věže, „pou-
hých“ 360 tun.

Kompletní technologie včetně bezpře-
vodovkové technologie, generátoru 
a transformátoru je umístěna v gondole 
turbíny. Ergonomicky designovaná 
gondola je dostatečně prostorná, cha-

WilhelmshavenVětrná energetika 
v Evropě

Starý kontinent větrné energii fandí. 
Některé státy, například Německo, 
Španělsko, Velká Británie, Portugalsko 
i Francie, mají extrémně výhodné pod-
mínky pro využití větrných elektráren 
jak na souši, tak především na moři. 
Zářným příkladem je Dánsko, kde se 
v roce 2014 větrné elektrárny podílely 
na výrobě z téměř 40 %. V lednu 2014 
však tento podíl vyskočil až na rekord-
ních 61 procent. 

rakterizuje ji bezpečný a snadný přístup 
ke všem klíčovým komponentům.

Tento typ větrné elektrárny byl původně 
navržen pro provoz na moři, splňuje 
proto nejpřísnější kritéria a v mnohém 
nastavuje nové standardy. Celé zařízení 
je velmi dobře přístupné i při značně 
nepříznivém počasí. 

List rotoru měří 75 metrů, jednotlivé 
listy spojuje náboj o průměru 4 metry. 
Každý list je vyráběn jako jeden odlitek, 
tedy bez lepených míst. V porovnání 
s rotorovými listy vyráběnými tradičním 
postupem je tento typ listů lehčí o 20 %. 
Kombinace nízké hmotnosti a profilu 
listu přispívá k vyšší účinnosti výroby 
elektrické energie.

Celková výška elektrárny po nejvyšší bod 
listu rotoru je impozantních 195 metrů.

230 t
hmotnost gondoly

360 t
hmotnost věže

75 m
délka listu rotoru

4 m
průměr náboje

195 m
celková výška

Instalace větrné elektrárny si vyžádala použití mimořádných technických zařízení.



12   Energo | 1.2015 | siemens.cz/energy

projekt

Největší nizozemský operátor distribuční soustavy, společnost 
Alliander, shromažďuje data o spotřebě z 800 tisíc elektroměrů 
a plynoměrů prostřednictvím meter data management systému, 
který pro něj realizoval brněnský Siemens Smart grid.

Díky sběru dat má nyní holandský 
zákazník přehled o stavu distribuční sítě 
a odběrných místech v reálném čase, 
a může ji tak lépe a pružněji řídit. Řešení 
také přináší optimalizaci a automatizaci 
zákaznických procesů a integrací ostatních 
IT systémů podporuje efektivní sdílení dat, 
manažerské rozhodování a využití potenci-
álu energetického trhu. 

Incident management i elektroměry
Meter data management je nedílnou 
součástí inteligentních sítí, chcete-li Smart 
Grids. V přeneseném smyslu se jedná 
o datový prostor, do kterého se ukládají 
naměřená data z distribuční sítě, jež se 
dále zpracovávají a analyzují. Systém 
představuje sjednocující centrální prvek 
inteligentního měření – tzv. Smart Mete-
ring (viz informace v rámečku). Na jedné 
straně integruje infrastrukturu inteli-
gentních měřidel, která obsahují různé 
technologie, ať už na úrovni koncových 
elektroměrů, různých způsobů komuni-
kace nebo mnoha rozličných IT systémů 
a rozhraní. Na druhé straně pak integruje 
ostatní IT systémy, které mohou být 
u různých zákazníků rozdílné. Právě u spo-
lečnosti Alliander byla tato část hodně 
hodně specifická. Nejednalo se totiž pouze 
o systémy a podporu sběru a zpracování 
naměřených dat o spotřebě, ale například 
o propracovaný incident management, 
který funguje na základě detailně defino-
vaných pravidel zpracovávajících události 
ze sítě, nebo také velmi komplexní proces 
validace instalace elektroměrů, jejich 
konfigurace a údržby. 

zaměřeno na výkon
Pod úspěšným holandským projektem je 
podepsáno oddělení Smart Grid z divize 
Energy Management a tým odborníků 
z brněnského vývojového a prototypové-
ho centra CT DC (Corporate Technology 
Development Centre), který implemen-

toval a nasadil komplexní systém sběru 
a zpracování dat z inteligentního měření 
EnergyIP. Nutno podotknout, že číslo 
800 tisíc měřidel zdaleka není konečné, 
v roce 2017 by v systému mělo být okolo 
2,5 milionu inteligentních měřidel a počet 
nadále poroste – výhled na rok 2035 je 
dokonce 7,5 milionu. Díky vysokému 
počtu sběrných míst hrál klíčovou roli 
v celém projektu především výkon – 
společnost Alliander měla vysoké nároky 
na rychlost zpracování velkého počtu dat 
za velice krátký čas. 

zákazníka jsme plně zapojili do procesu
Projekt začal v roce 2012, celý systém 
byl předán do ostrého provozu v červnu 
2014.  V současnosti probíhá podpora 

Nizozemský 
sběratel dat 
inteligentního 
měření

Oboustranně výhodný Smart Metering
Nasazením digitálních komponent a technologií do sítě dochází k digitalizaci dat 
a obousměrné komunikaci mezi koncovým odběrným místem a řídicím datovým 
centrem na straně správce distribuční soustavy. Díky této komunikaci je pak mož-
né na síti aplikovat řadu zajímavých „chytrých“ technických řešení, která přispívají 
nejen ke zkvalitnění služeb pro koncové zákazníky a přispívají ke stabilitě sítě, ale 
především mohou velkou měrou chránit životní prostředí – například vysoce účin-
nou integrací obnovitelných zdrojů elektrické energie nebo efektivním řízením 
spotřeby. Jaké další konkrétní výhody vyplývají z oboustranné komunikace mezi 
inteligentním měřidlem a řídicím datovým centrem?

• Distributor má okamžitý přehled o stavu distribuční sítě a odběrných místech, 
může tedy pružně reagovat třeba při jejím přetížení např. řízením spotřeby 
a výroby v síti.

• Přesná data o průběhu spotřeby na definovaných místech – systém lze 
nakonfigurovat na velmi časté odečítání naměřených hodnot.

• Chytrá měřidla jsou schopna detekovat pokusy o manipulaci, působí 
preventivně proti krádežím a ztrátám.

• Zákazník (koncový uživatel) má přístup k datům a může podle nich upravit své 
chování a v konečném důsledku ušetřit za energie.

• Hodnoty jsou odečítány automaticky a na dálku, odpadá nutnost návštěv 
odběrných míst.

• Dálkové řízení měřidel umožňuje okamžité odpojení, omezení maximálního 
výkonu, změny tarifů apod.

provozu a fáze dalšího zrychlování  
pro větší počty elektroměrů. Plně zaškole-
ný zákazník si již potřebné změny konfigu-
race systému, a to včetně těch stěžejních, 
upraví sám. Ze strany Siemens byl celý 
projekt pojatý velmi komplexně – od ná-
vrhu řešení přes realizaci a testování až 
po předání. Brněnský tým při realizaci pou-
žil agilní metodiku, kdy zákazník měl plně 
pod kontrolou priority vývoje a dodání jed-
notlivých funkcionalit. Stejným způsobem 
bylo vedeno kompletní testování na všech 
úrovních systému včetně podpory testová-
ní na straně zákazníka, především v oblasti 
výkonu systému. 
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projekt

EnergyIP aplikační platforma

Tři otázky pro Martina Plchúta, Solution Architekta projektu

1) co předcházelo tomu, aby český 
tým mohl realizovat Smart grid projekt 
v Nizozemsku?
Na úplném začátku to byla především 
náročná práce při analýze požadavků 
a zadávací dokumentace od zákazní-
ka v souvislosti s přípravou odpovědi 

na vypsanou soutěž. Díky hlubokým 
technickým znalostem naší Smart Grid 
aplikační platformy EnergyIP a zkušenos-
tem z mnoha Smart Metering projektů 
realizovaných hlavně v zahraničí se 
brněnský tým podílí také na technické 
podpoře obchodních aktivit a v případě 
tohoto projektu tomu nebylo jinak. Jak 
již bylo uvedeno, projekt pro nizozem-
ského zákazníka byl velice náročný co 
do komplexnosti řešení a pokrytí speci-
fických požadavků, od čehož se odrážel 
i rozsah zadávací dokumentace včetně 
legislativních nařízení a právních předpi-
sů. To však byl jen začátek, po úspěšné 
soutěži následovala fáze sedmi týdnů 
intenzivních workshopů se zákazníkem, 
jejímž výsledkem byla detailní specifika-
ce implementace našeho řešení.

2) Narazili jste při projektu na nějaké 
nizozemské specifikum?
Nizozemsko má velice detailně zpraco-
vané požadavky na inteligentní měření, 
a především na bezpečnost ochrany 
osobních dat. Musela se proto imple-
mentovat specifická řešení pro auto-
matizované promazávání citlivých dat. 

Samozřejmě nedílnou součástí byla také 
integrace systému SAP a připojení k ex-
terním systémům třetích stran podporu-
jících například bezdrátovou komunikaci 
s elektroměry, řešení neočekávaných 
situací a stavů v síti nebo propojení 
na trh s energiemi.

3) probíhá nějaký podobný 
projekt v Čr?
Na základě zprávy Ministerstva průmyslu 
a obchodu – Ekonomické posouzení 
všech dlouhodobých přínosů a nákladů 
pro trh a jednotlivé zákazníky při zave-
dení inteligentních měřicích systémů 
v elektroenergetice ČR – jsou větší 
aktivity nejen v oblasti inteligentního 
měření utlumeny. Na území ČR probíhají 
menší pilotní projekty, které mají za úkol 
ověřit vlastní přínosy nasazení, ale 
především technické parametry řešení 
ve specifickém prostředí České repub-
liky.  Důležitou roli hraje také chybějící 
legislativa. Větší zájem o tuto oblast 
očekáváme začátkem roku 2017, kdy 
by mělo dojít k přezkoumání stávajících 
výsledků pilotů a definování dalšího 
postupu v této oblasti v ČR.

Elektromobilita Výpadky vedení
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Obnovitelné 
zdroje elektrické 
energie

Spotřeba energií

Inteligentní 
měření

portál koncového 
zákazníka

Spotřebiče

Technické práce 
v terénu

datový sklad, 
business inteligence 
a analýza dat

Koncová zařízení Ostatní IT systémyEnergyIp a další aplikace

Vrstva dalších aplikací: 
- Řízení spotřeby
- Řízení decentralizovaných zdrojů energie
- Virtuální elektrárny a další

Integrační vrstva

jádro systému
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Elektrotechnika 
je jednou 
z královských 
disciplín fyziky

jakou má elektrotechnika pozici v kon-
kurenci ostatních technických oborů?
V širším pohledu se v podstatě dá říci,  
že ostatní technické obory bez elek-
trotechniky nejsou v současné době 
schopny produkovat výsledky potřebné 
pro naši společnost. Ne nadarmo se říká, 
že elektrotechnika je jedna z královských 
disciplín fyziky a Fakulta elektrotechnická 
Západočeské univerzity v Plzni se snaží 
zdůraznit význam techniky, dopad vědy 
a svého konání do společnosti.

jaký je zájem o studium na vaší vysoké 
škole? 
Zájem o studium technických oborů 
obecně klesá a není tomu jinak ani 
na naší fakultě. Promítá se do toho více 
aspektů. V prvé řadě jako technický obor 
je elektrotechnika obtížnou disciplínou 
– technika se nedá naučit, musí se jí po-
rozumět včetně souvislostí a zákonitostí, 
ve druhé řadě se samozřejmě potýkáme 
s poklesem studentů vlivem demografic-
ké křivky. Vážný problém ale představuje 
kvalita studentů. Pokud porovnáme počet 
zájemců o studium a studentů, kteří na-
stoupí, s počtem studentů, kteří ve studiu 
vytrvají a úspěšně je ukončí, zjistíme,  
že je to pouze něco mezi 30–40 %, což 
je poměrně vysoká „propadovost“. Tento 
stav je velmi obdobný i na ostatních 
technických fakultách.  

V jaké rozsahu spolupracuje západo-
česká univerzita s významnými firma-
mi v oboru? 
Fakulta elektrotechnická spolupracuje 
s řadou průmyslových partnerů a velmi 

často ve dvou stěžejních oblastech – 
v pedagogické a výzkumné. V oblasti 
výzkumu existuje mnoho velkých 
projektů, které jsou dlouhodobého 
charakteru a vycházejí z dlouhodobých 
rozvojových plánů velkých průmyslo-
vých firem. Ty jsou ochotny i za sou-
časných podmínek investovat do vědy 
a výzkumu na vysokých školách, velmi 
často na bázi smluvního výzkumu. 
Na druhou stranu se nebráníme ani 
malým projektům a úkolům z praxe, 
které jsou tak zvaného servisního 
charakteru.

jaký má tato spolupráce význam pro 
studenty? 
V oblasti pedagogické jsou pro studenty 
k dispozici specializované tematické 
přednášky vkládané do studijních plánů 
prostřednictvím odborných předmětů 
a vyzvané přednášky odborníků z praxe 
během studia. Důležitou roli hrají také 
nabídky bakalářských a diplomových 
prací. V rozhodování studenta o tom, 
kam bude dále směrovat svůj roz-
voj v rámci studia a následný nástup 
do zaměstnání, hraje roli také to, co vidí 
v průběhu studia okolo sebe v laborato-
řích a s jakým vybavením tam přichází 
do kontaktu. Velmi vítaným zpestřením 
výuky jsou exkurze a návštěvy v pod-
nicích a firmách, aby studenti získali 
představu o současném prostředí těchto 
podniků. Na fakultě elektrotechnické, 
zvláště v oboru elektroenergetiky, jsou 
každoročně pravidelně pořádány praxe, 
kdy skupiny studentů absolvují minimál-
ně týden v prostředí tepelných, vodních 

i jaderných elektráren a provozech, které 
s nimi souvisejí. Na druhou stranu je ale 
nutné říci, a to souvisí s kvalitou a přístu-
pem současných studentů, že ne všichni 
mnohdy špičkové vybavení laboratoří 
využívají během studia odpovídajícím 
způsobem.  

zvyšuje tato spolupráce možnost uplat-
nění absolventů v praxi? 
Společná laboratorní pracoviště a vybave-
ní studentům velmi pomáhají při nástupu 
do praxe, kde se rychle adaptují na nové 
podmínky, a získávají tak konkurenční 
výhodu oproti ostatním. Jsem rád,  
že fakulta elektrotechnická se může 
pyšnit několika takto vybudovanými labo-
ratorními pracovišti. 

jak je to s uplatněním špičkových ab-
solventů vaší školy?
Špičkoví absolventi mají velmi dobré 
uplatnění v českých společnostech 
a podnicích a jsou také velmi vyhledá-
váni zahraničními společnostmi, které 
mají v ČR pobočky. Velmi často jsou 
ihned po nástupu posíláni do zahraničí 
na doškolení či prohloubení znalostí 
v dané specializaci, a pak se vracejí zpět. 
Další skupina absolventů magisterských 
oborů pokračuje v doktorském studiu 
na fakultě elektrotechnické. Tvoříme tak 
lidské zdroje pro vědu a výzkum jak pro 
potřeby našich výzkumných pracovišť, 
tak průmyslového sektoru. Absolventi 
doktorského studia často pracují v zahra-
ničních firmách, které dosažené vzdělání 
a úroveň znalostí dokážou finančně lépe 
ohodnotit než ty české.   

Elektrotechnika má velmi široké pojetí. proto se zvláště 
v posledních letech zásadním způsobem rozvětvila 
do celé škály specializovaných oborů. Tyto obory mají 
významné dopady do života společnosti. S některými 
se setkáváme bezprostředně, některé jsou využívány 
bez přímé viditelné souvislosti, například elektronika, 
řídicí technika, telekomunikační technika, diagnostika 
či informační technologie. Více o tom v rozhovoru 
s děkanem Fakulty elektrotechnické západočeské 
univerzity v plzni  doc. Ing. jiřím  hammerbauerem, ph.d. 

Prorektor ZČU Josef Basl (zleva), děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské 
univerzity v Plzni Jiří Hammerbauer a generální ředitel společnosti Siemens 
Eduard Palíšek při slavnostním zahájení provozu laboratoře
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Laboratoř energetických ochran je přípravou pro praxi
Od loňského listopadu mohou 
studenti Elektrotechnické fakulty zá-
padočeské univerzity v plzni využívat 
novou laboratoř elektrických ochran, 
řídicích systémů a komunikace. 
Laboratoř slouží nejen k výuce, ale 
i k testování a demonstraci nových 
technických možností u rozvodů vy-
sokého a velmi vysokého napětí.

Laboratoř elektrických ochran je vyús-
těním úzké spolupráce Západočeské 
univerzity v Plzni a společnosti Siemens, 
která dodala technické vybavení nového 
pracoviště. Hodnota instalovaných pří-
strojů a SW licencí je přibližně 1,5 milionu 
korun. Jsou zde nainstalovány nejmoder-
nější systémy chránění, které umožňují 
otestovat chování ochran v režimu, jenž 
se maximálně blíží reálnému provozu. 

Pomocí použitých systémů řízení je 
možné provádět sběr dat, monitorování, 
měření, zpracování poruchových záznamů 
a vyhodnocení kvality dodávek elektrické 
energie. Laboratoř má u studentů velký 
ohlas. Zkušenosti získané při práci v labo-
ratoři uplatní zejména v oblasti energetiky. 
„Vybavení laboratoře tvoří jak v současnos-
ti používané systémy, tak novinky, které 
se teprve dostávají do reálného provozu. 
Můžeme na nich nejen demonstrovat 
funkčnost zařízení, ale i provádět jejich 
diagnostiku, detailní analýzu komunikace 
a podobně,“ uvedla Ing. Jana Jiřičková 
z Katedry elektroenergetiky a ekologie, 
kde je specializované pracoviště umístěno. 
Instalovaná zařízení v praxi pracují na roz-
vodnách elektrizačních sítí všech napě-
ťových úrovní a na elektricky chráněných 
objektech ve výrobě, přenosu a rozvodu.

prolnutí praxe s akademickou půdou
Se společností Siemens spolupracuje 
Katedra elektroenergetiky v oblasti 
elektrických ochran a systémů řízení 
již řadu let. Odborníci z firmy zde před-
nášejí a působí také v roli konzultantů 
diplomových a bakalářských prací. 
Nápad inovovat stávající laboratoř 
byl výsledkem vzájemné interakce 
akademiků a odborníků ze Siemensu, 
kteří si vzali na starost technickou 
realizaci. Přípravu laboratorních úloh 
měli na starosti pedagogové i studen-
ti, kteří si pro diplomové práce zvolili 
oblasti systémů elektrických ochran. 
Nedlouho po zprovoznění laboratoře 
zde proběhlo první školení pro externí 
energetické společnosti, tedy jeden 
z dalších projektů prolnutí praxe s aka-
demickou půdou.

jednou z priorit připravované Státní 
energetické koncepce Čr je požada-
vek na stát, aby zajistil kvalifikova-
nou náhradu energetických expertů 
a techniků odcházejících do penze. 
Vnímáte podporu a snahu státu v této 
oblasti? 
Státní energetická koncepce zmiňuje 
nejen podporu školství s cílem nutnosti 
generační obměny, ale také podporu 
výzkumu, vývoje a inovací, která by 
zajistila konkurenceschopnost české 
energetiky a zlepšila kvalitu technické 
inteligence v oblasti energetiky. Podpora 
technického školství zaznívá i z jiných 
stran, ale reálné dopady těchto pro-
klamací zatím nevnímáme. Problém je 
v chování ministerstva z hlediska dotace 
za studenta, což jsou v podstatě finanční 

prostředky na výuku, které jsou neustále 
snižovány s důrazem na vícezdrojové 
financování fakult. 

A co prostředky z evropských fondů? 
Prostředky EU z projektů Vzdělání pro 
konkurenceschopnost byly často použí-
vány jako provozní prostředky. V sumě 
to opticky vypadá dobře, ale výsledek 
znamená zcela zásadní nesprávný krok. 
Tento stav ve svém důsledku vede 
k tomu, že výuka na vysokých školách 
je v podstatě ta nejméně ohodnocená 
aktivita, která může být, a pokud ještě 
přičteme klesající počet studentů vlivem 
demografické křivky, tak to skutečně 
vede k tomu, že převažuje výzkumná 
grantová činnost a práce v rámci smluv-
ního výzkumu. Ano, umíme to řešit, ze 

Nová laboratoř elektrických ochran, řídicích systémů 
a komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni

vzdělávací instituce uděláme výzkumnou 
společnost, ale jedno z hlavních poslání 
vysoké školy zaniká. Naším produktem 
by ale měli být kvalitní studenti, o které 
bude zájem v průmyslovém sektoru. 
Technické fakulty jsou ještě navíc znevý-
hodněny limity pro přijímání studentů. 
Počty studentů jsou limitovány bez 
respektování toho, že technické obory 
mají vysokou „propadovost“ – musím zde 
zopakovat, že technika se nedá naučit, 
technice je třeba porozumět. 

podporuje Česká republika v dostateč-
né míře vědu? 
Prostředky vynakládané na vědu jsou 
v České republice dlouhodobě nedosta-
tečné a ve srovnání s vyspělými zeměmi 
jsou významně nižší. O technologické 
inovace mají samozřejmě zájem prů-
myslové podniky, firmy a společnosti. 
Ty potřebují kvalitní absolventy, kteří 
nejlépe již v době studia na technické fa-
kultě pracují na skutečných problémech 
ve spolupráci s akademickými pracovní-
ky. Ve světě je obvyklé, že na financování 
těchto aktivit se významnou měrou 
podílejí právě partneři z průmyslového 
sektoru. Pokud u nás v tomto směru 
nedojde k jejich daňovému zvýhodnění, 
nelze čekat, že do rozpočtu technic-
kých fakult přijdou finanční prostředky 
z těchto aktivit. Průmyslový partner by 
měl mít možnost pro podporu realizace 
projektů výzkumu a vývoje uplatnit odpo-
čet od základu daně z příjmů, jak je tomu 
v mnoha jiných zemích. Daňově by měl 
být také zvýhodněn výzkum nakupovaný 
od vysokých škol. 
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Služby

před patnácti lety bylo v České republice založeno Servisní středisko Siemens, 
které svými službami pomáhá zajišťovat spolehlivý a bezpečný provoz zařízení 
vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) pro výrobu, přenos a distribuci 
elektrické energie. V podmínkách české energetiky jde o komplexní servis všech 
zařízení pracujících se jmenovitým napětím 6 až 400 kV.

Strategická a profesionální údržba 
přináší úspory  
Zařízení VN a VVN nabízejí vysoký stupeň 
spolehlivosti za předpokladu, že jsou 
správně udržována. V průběhu jejich 
životnosti je třeba kontrolovat míru 
opotřebení, tedy například erozi, stárnutí, 
korozi apod.) Základy systému údržby 
sice zpravidla vycházejí ze standardizova-
ných postupů, ale jsou významně závislé 
na odbornosti a zkušenostech pracovní-
ků údržby. Je asi zbytečné dodávat, že 
správně prováděná údržba dokáže ušetřit 
nemalé prostředky.

Strategie, kterými se řídí servis energetic-
kých sítí, se zaměřují na to, aby servisní 
opatření byla prováděna ještě před tím, 

než porucha nastane. Cílem je zabránit 
havárii a následnému neplánovanému 
vyřazení zařízení či části sítě z provozu.

• preventivní údržba se orientuje 
na plánované činnosti prováděné 
v čase a rozsahu, které doporučuje 
výrobce zařízení. Rozsah prací 
je zpravidla předem znám, a lze 
tak dobře naplánovat prostředky 
na jejich provedení. Účelem těchto 
kontrol a údržby je především zjistit 
opotřebení dílů a posoudit jejich stav, 
aby případná výměna proběhla včas. 
Kvalifikovaný zásah zajistí, aby si 
součásti, které opotřebované nejsou, 
udržely tento stav i do budoucna. 

Servis energetických 
zařízení zajistí 
spolehlivý provoz

Portfolio služeb Siemens zahrnuje komplexní servis 
energetických zařízení
Základ portfolia služeb tvoří produktový servis. Jedná se o šéfmontáže a uvádění do provozu nově instalovaných zařízení, záruční 
a pozáruční servis a také zajištění ekologické likvidace na konci jejich životnosti. Servisní středisko disponuje vlastním týmem 
autorizovaných techniků, kteří tyto standardní činnosti provádějí. Mimo jiné se také zaměřuje na služby pro investory, manage-
ment a vlastníky podniků – nabízí širokou škálu technicky zaměřených poradenských služeb šitých na míru specifickým potřebám 
klientů.

• prediktivní údržba spočívá 
v pravidelných kontrolách 
a diagnostice zařízení, které odhalí 
nástup a progresi degradace zařízení 
ještě předtím, než by se poruchou 
mohlo poškodit. Od preventivní 
údržby se liší tím, že servisní zásah 
probíhá na základě skutečného 
stavu zařízení, nikoli podle předem 
stanoveného plánu. Prediktivní 
údržba je náročná – vyžaduje kvalitní 
diagnostická zařízení, zkušené 
specialisty a propracovanou logistiku 
náhradních dílů. Její podíl na celkové 
údržbě stále roste.

• Korektivní údržba se provádí 
na základě výsledků preventivní 
nebo prediktivní údržby. Buď se 
při ní odstraní zjištěné nedostatky 
a zařízení se uvede do bezvadného 
stavu, nebo jsou odstraněny následky 
neplánované poruchy nebo výpadku.

Nedá se jednoznačně říci, jaká strategie 
je nejlepší. Vždy záleží na konkrétním 
zařízení a jeho důležitosti. Energetické 
společnosti tyto přístupy různě kombinu-
jí, a optimalizují tak své provozní náklady.

co potřebují „bezúdržbová“ zařízení
Díky moderním technologiím a inova-
tivním řešením dnešní „bezúdržbová“ 
zařízení – na rozdíl od předchozích 
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Služby

Co ovlivňuje životnost zařízení

generací – nevyžadují standardní a pra-
videlnou péči podle dřívějších měřítek. 
Stále ale platí, že pro zajištění spoleh-
livého a bezpečného provozu každé 
zařízení, i tzv. „bezúdržbové“, určitý 
servis potřebuje. 

Bezúdržbovost je zde tedy třeba chápat 
v určitém časovém rámci, který vychází 
z konstrukce a charakteru konkrétního za-
řízení a je dán řadou provozních podmí-
nek. Často se tato vlastnost týká „pouze“ 
určité části zařízení – například se může 

jednat o nádobu s vakuovým vypínačem 
plněnou elektronegativním plynem SF6. 
I tak se ale investice do bezúdržbových 
zařízení vrátí v podobě nízkých provoz-
ních nákladů.

Jeden z nejdůležitějších prvků sítě be-
zesporu představují výkonové vypínače, 
které jsou klíčové pro její bezpečný 
provoz. 

Výkonový vypínač, bez ohledu na jeho po-
zici v elektrické síti, má dva úkoly: je zod-
povědný za každodenní spínání linek při 
běžném provozu a odpojení elektrického 
napájení v případě přetížení nebo zkratu. 
Několik GVA výkonu musí být vypínačem 
„zkroceno“ za zlomek sekundy. Pokud by 
se to nepovedlo, síť zkolabuje ve zkratu. 
Nelze například opomenout blesk jakožto 
přírodní jev, který způsobuje krátkodobé 
proudy 60–100 kA při značných přepětích. 
Vypínač musí být schopen tomuto zatížení 
odolat a zkratový proud této velikosti 
velice rychle přerušit.

Diagnostika vypínače VVN se provádí 
na zařízení, které se nachází v provozu-
schopném stavu a v normálních podmín-
kách. Rozumíme jí soubor kontrol, zkoušek 
a měření, kterým se ověřuje, zda jmenovi-
té hodnoty vypínače jsou v mezích daných 
předpisem výrobce. 

diagnostika vypínačů v provedení „off-line“
Diagnostika vypínačů off-line se provádí 
za beznapěťového stavu a na zajištěném 
zařízení v místě jeho provozu. Součástí 
diagnostiky vypínačů jsou také rozšířené 
vizuální kontroly založené na odbornosti 
a určitých zkušenostech pracovníků.  

Základní předpoklady pro provádění 
diagnostických měření můžeme rozdělit 
na dvě části:
• potřeba zkušeného technika 

specialisty s patřičným „know-how“ 
pro správné provádění diagnostických 
měření a relevantní zpracování 
a vyhodnocení naměřených hodnot,

• potřeba kvalitního přístrojového 
vybavení pro vlastní měření VVN 
vypínačů. 

Na základě zaznamenaných hodnot jsou 
zpracovány příslušné zkušební protokoly 
o provedené diagnostice a následně se 
vyhodnotí stav zařízení. Naměřené hod-
noty jsou nejčastěji porovnávány s hod-
notami uvedenými v protokolu o kusové 
zkoušce nového vypínače, přičemž se 

přihlíží k odchylkám vznikajícím vlastním 
provozem vypínače.

diagnostika vypínačů v provedení „on-line“
„On-line“ diagnostika vypínačů se provádí 
za běžného provozu vypínače, který je 
samozřejmě pod napětím. Od toho se od-
víjejí možnosti a povaha této diagnostiky. 
Jedná se zpravidla o počítačem řízené 
sledování vybraných parametrů stavu 
zařízení, tedy o jeho tzv. „on-line moni-
toring“. Pokud tento monitoring odhalí 
nějaký problém, vypínač se buď rovnou 
opraví, nebo je naplánována a provedena 
diagnostika „off-line“ s návrhem na další 
postup.

Integrovaný monitoring stavu 
rozvodného zařízení – systém IScM 
Společnost Siemens vyvinula komplexní 
monitoring stavu celé rozvodné sítě 
VVN – systém ISCM (Integrated Substati-
on Condition Monitoring). ISCM obsa-
huje řadu modulů včetně příslušných 
hardwarových komponent a je modu-
lárně rozšiřitelný. Jeho součástí je také 
on-line monitoring vypínačů VVN. Jednu 
z možností představuje instalace zařízení 
s názvem „monitoring stavu vypínače“, 
systém BCM (Breaker condition monitor).

Životnost stanovuje dobu nebo určitý 
počet mechanických operací (cyklů, otá-
ček apod.), při kterých si dané zařízení 
zachová požadované provozní vlast-
nosti (provozuschopnost, spolehlivost, 
ztráty a další). Její délka se odvíjí od řady 
faktorů (kvalita výroby, odborná montáž 
na místě, způsob provozu, prostředí 
apod.), které lze více, či méně ovlivnit. 
Značný vliv na životnost zařízení má také 
kvalita a způsob jeho údržby.

Životnost se sleduje u všech důležitých 
zařízení, aby mohla být včas provedena 
jejich korektivní údržba nebo plánovaná 
výměna. V praxi se často pracuje s pojmy 
zbytková životnost či rezerva do opotře-
bení, jak je naznačeno na obrázku.

Vypínače VVN brání kolapsu sítě… 
… jsou-li dobře servisovány

prediktivní údržba
Znalost správného okamžiku (načasování) provedení korektivní 

údržby vede ke snížení nákladů a zvýšení provozuschopnosti.

Intervaly diagnostických kontrol Čas provedení korektivní údržby
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Nový 
přípojnicový 
systém SIVACON 
8PS – typ LI 

V odštěpném závodě busbar Trunking Systems 
společnosti Siemens, s.r.o., v Mohelnici byla spuštěna 
výroba prvních komerčních objednávek nového 
přípojnicového systému SIVAcON 8pS – typ LI.

Přípojnicové systémy jsou  nedílnou 
součástí moderní infrastruktury. Rodina 
přípojnicových systemů SIVACON 8PS se 
v těchto dnech rozrůstá o zcela nový typ – 
LI. Tento  přípojnicový systém vychází ze 
svého osvědčeného předchůdce LX, má 
ale celou řadu vylepšených parametrů 
a novou koncepci spojení dvou dílů, která 
má zásadní vliv na vyšší spolehlivost 
provozu.  Přípojnicový systém LI je určen 
k přenosu a rozvodu proudů v rozme-
zí od 800 A do 6 300 A. Celý soubor 
přípojnic typu LI je řešen jako kompletní 
stavebnice rychle sestavitelná i do velmi 
složitých tras. Všechny prvky jsou modu-
lární, a to včetně dílů pro změnu směru, 
připojení na rozvaděče SIVACON nebo roz-
vaděče jiných výrobců či připojení trans-
formátorů a odbočných skříní. Projektant 

trasy má k dispozici upevňovací prvky, 
které zjednoduší a zlevní návrh i montáž 
tras ve vodorovném nebo svislém směru. 
Celý systém je prostorově nenáročný 
– kompaktní design a široký sortiment 
dílů umožňují realizovat rozvody energie 
i v těsných prostorách a obtížně přístup-
ných místech.

Řešení pro dlouhé trasy
Přípojnice LI představuje, díky promyšlené 
sendvičové konstrukci zajišťující minimál-
ními úbytky napětí, ideální řešení  
pro dlouhé rozvodné trasy, tedy například 
do výrobních hal nebo vícepodlažních 
budov. Úsporná sendvičová konstrukce 
zlevňuje návrh a samotnou realizaci roz-
vodů. Systém je možné trvale zatěžovat 
na plný výkon až do teploty okolí 40 °C.

propojení do komunikačního systému
Moderním trendem v oblasti rozvodu 
elektrické energie v budovách a průmy-
slových aglomeracích je rozšíření mož-
nosti dálkové komunikace, měření a ří-
zení. Pro optimalizaci dodávek energie 
je nutná zpětná vazba o spotřebě nejen 
velkých, ale i drobných spotřebičů připo-
jených na podružné větve. Konstrukce 
systému LI umožňuje přípojnicové trasy 
doplnit měřicími a spínacími přístroji,  
se kterými je možné komunikovat po-
mocí sběrnice. Takto lze např. regulo-
vat spotřebovaný výkon a respektovat 
požadavky normy ISO 50001. Výsled-
kem je zlepšená energetická účinnost 
napájecího systému celé průmyslové 
infrastruktury.

Technické parametry systému LI

Jmenovité izolační napětí U
i
 1 000 V AC

Jmenovité provozní napětí U
e
 1 000 V AC

Krytí IP55
Jmenovitý proud I

e
 800 A až 6 300 A

Špičková zkratová odolnost I
pk

 až 330 kA
Krátkodobá zkratová odolnost I

cw
 (1 s) až 150 kA

Počet vodičů (lišt) 3, 4, 5, Clean Earth,  
 lze zvolit průřez N 200 %

Kontakty: sivacon.cz@siemens.com, www.siemens.cz/sivacon8ps
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díl pro připojení 
k transformátoru

protipožární ucpávka

napájecí prvek pro připojení 
na rozvaděč SIVACON S8

přímý díl

díl pro změnu směru

odbočná skříň

doplňková a montážní výbava

Jak fungují přípojnice 

Výroba systému LI si vyžádala 
úpravy ve výrobní hale, ve které byla 

instalována např. zcela nová nýtovací 
linka, která je o 30 % rychlejší než její 

předchůdce u systému LX.

  Propojení dílů přípojnice LI pomocí háku a svorníku zaručuje spolehlivé 
spojení jednotlivých dílů s minimálním přechodovým odporem. 

Tento systém je doplněn trhací maticí, která zjednodušuje montáž 
a garantuje dotažení správným momentem.

Každý vyrobený díl prochází 100% výstupní 
kontrolou. Výsledky vysokonapěťových 

testů jsou ukládány a archivovány 
v informačním systému společnosti.

Trasy přípojnic propojují transformátory s hlavními i po-
družnými rozvaděči a přivedou energii až ke konečnému 
spotřebiči. Používají se například ve výrobních provo-
zech, výškových budovách nebo datových i obchodních 
centrech. Oproti kabelovým instalacím, u kterých je pro 
doplnění dalšího spotřebiče nutné vždy komplikovaně 
položit další kabel, představují díky své modulárnosti 
výraznou úsporu nákladů i času – stačí pouze nasadit 
další odbočnou skříňku. Vedle snadné realizace se dají 
jednoduše vyprojektovat.
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Siemensova 1 
155 00  praha 13
Telefon: 800 90 90 90
Fax: 233 032 209
E-mail: energetika.cz@siemens.com

divize Energy Management

Obchodní úseky

Medium Voltage & Systems
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Transformers
High Voltage Products
Energy Automation
Smart Grid Solutions & Services

divize Wind power and renewables

divize power and gas

Obchodní úseky

Large Gas Turbines, Generators 
Steam Turbines
Instrumentation and Electrical

divize power generation Services

Obchodní úseky

Large Turbines
Small, Med. Turbines and Compressors
Wind Power and Renewables


